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Tunel i drogi dojazdowe w Kostrzynie. STR. 9

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

PodPiSaNie umowy 
z wyKoNawcą 

węzła GruNwaldzKa 

wiosną 2023 roku będzie 
można przejechać bezkolizyjnie 
pod torami kolejowymi na 
granicy Poznania i Plewisk. 
Przy ul. Grunwaldzkiej 
powstanie także węzeł 
przesiadkowy, który połączy 
różne środki transportu.  
STr. 7
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Po tak zwanym drugim lockdow-
nie wznowiliście działalność od 
połowy lutego. Czy widzowie wró-
cili do kina w pełnym składzie? 

– Pierwszy raz nasze kino zostało 
za mknięte 6 marca 2020 roku, 
wówczas nie przyjmowaliśmy 
widzów do połowy lipca. Kolejny 
lockdown rozpoczął się dla nas z 
początkiem listopada i trwał aż do 
12 lu tego br. Mamy wrażenie, że 
w lutym ludzie byli nas bardziej 
spragnieni niż w lipcu. Być może 
to kwestia momentu, w którym się 
otworzyliśmy – tuż przed weeken
dem walentynkowym. Restauracje, 
kawiarnie wciąż były pozamykane, 
więc byliśmy je dyną alternatywą, 
aby spędzić wspólnie czas poza 
domem. ten lutowy weekend oka
zał się bardzo udany, jeśli chodzi o 
frekwencję. Natomiast, co bardzo 
nas cieszy, niezależnie od liczby 
widzów, których na ten moment 
możemy przyjąć maksymalnie 90, 
otrzyma liśmy od naszych kino
manów mnóstwo słów wsparcia, 
dowodów sympatii, podziękowań, 
że jednak się otworzyliśmy i gramy, 
mimo obowiązujących ograniczeń. 

Trudno było na nowo uruchomić 
kino? 

– Mieliśmy bardzo mało czasu 
na przy gotowanie. i to nie chodzi 
wcale o względy epidemiologicz
ne, bo tak napraw dę w reżimie 
sanitarnym działamy od miesię
cy, bo nawet jeśli nie gramy, to 
jako instytucja i tak pracujemy. 
Problemem okazał się repertuar. 
dystrybutorom nie opłacało się 
wy puszczać premier głośnych 
tytułów w lockdownie, więc 
tego nie robili, jednocześnie nie 
wiedząc, kiedy wi dzowie wrócą 
do kin. Choćby taki hit jak „Listy 
do M. 4” – pokazały się tydzień 
przed otwarciem kin na Playerze, 
bowiem dystrybutor nie wiedział, 
że kina lada dzień zosta ną otwarte. 
Jako szefowie kin, mniejszych i 
większych, bardzo tego żałowali
śmy. Byłby to świetny prezent dla 
widzów z okazji po nownego otwar
cia. Niestety, tak się nie stało. 

O ile dobrze pamiętam, po de-
cyzji rzą du na ponowny rozruch 
mieliście za ledwie tydzień. To 
chyba nie jest dużo czasu, aby 
przygotować repertuar? 

– Kiedy okazało się, że od 12 
lutego mo żemy grać ponownie, 
zaczęliśmy pomiędzy szefami 
kin wymieniać się informacjami, 

co możemy pokazać. Było kilka 
tytułów, które ukazały się przed 
listopadowym loc kdownem i nie 
zdołaliśmy ich wyświetlić. te filmy 
zaczęliśmy grać w walentynkowy 
weekend. Zaprosiliśmy więc wi
dzów na polską komedię roman
tyczną „Jak zostać gwiazdą”. Już 
w kolejnym tygodniu z polskich 
produkcji udało nam się zagrać 
między in nymi „Skłodowską”, a w 
kolejnym „Bankste rów”. „Skło
dowska” to świetny film, który 
swoją premierę miał mieć 20 marca 
2020 roku. Wtedy nie udało się go 
pokazać i teraz z nim wróciliśmy. 
od 12 marca mamy też w repertu
arze prawdziwą perełkę dla całej 
rodziny – animowaną produkcję 
disneya „Co w duszy gra” i to w 
formacie 2d, i 3d. Film zachwyca 
nie tylko fabułą i animacją, ale 
także muzyką, ponieważ główny 
bohater jest muzykiem. Z kolei 19 
marca wchodzimy z „Nocnym kon
wojem”, ambitniejszą francu ską 
rozrywką z omarem Sy w roli głów
nej. Kolejna premiera czeka nas 
już 26 marca i to z nieco bardziej 
wysmakowanym tytu łem. Mam 
na myśli skandynawski film „Na 
rauszu”. to festiwalowy obraz z 
przesłaniem, który gorąco polecam. 
Czwórka nauczycieli decyduje się 

na brzemienne w skutki wyzwa nie. 
Umawiają się, że będą przez jakiś 
czas przychodzić do szkoły na rau
szu. Kolejne dni mijają, okazuje się, 
że nauczycielom na owym rauszu 
świetnie się pracuje, nikt ni czego 
nie zauważa, zatem postanawiają 
kon tynuować wyzwanie, które z 
czasem zmienia się w uzależnienie 
od alkoholu, rujnując im życie.  
o tym filmie na pewno będzie gło
śno, tym bardziej, że dystrybutor 
zapowiada kampanię reklamową. 
W międzyczasie nie zapomnieliśmy 
o dniu Kobiet, sprzedając bilety 
na zamknięte seanse dla pań z 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
naszej gminy. 

Z tego, co Pani mówi, wynika, 
że mimo niełatwego czasu, 
nie zwalniacie kro ku i robicie 
wszystko, aby repertuar w „Wiel-
kopolaninie” był jak najbar dziej 
aktualny. 

– od momentu, kiedy zdecydo
waliśmy się na cyfryzację naszego 
kina, uzyskali śmy szybki i łatwy 
dostęp do światowych i krajowych 
premier. Praktycznie na bieżą co 
graliśmy repertuar, który dostępny 
był w multipleksach, w dużych 
miastach Polski. Nierzadko w dniu 

ogólnopolskiej premiery danego 
tytułu grano go i u nas, a widow nia 
zawsze była zapełniona przynaj
mniej w trzech czwartych, jeśli nie 
do ostatniego miejsca. Liczymy, że 
te czasy wrócą, choć aktualnie na 
184 miejsca przyjąć możemy 90 
widzów. Zatem, drodzy bukowia
nie, pamiętajcie o nas, bo wszyst
ko, co robimy, robimy dla Was. 
Gorąco Was zapraszamy, jesteśmy 
otwarci pięć dni w tygodniu, z 
wyjątkiem środy i czwartku. U nas 
jest nie tylko miło, ale i bezpiecz
nie. Po każdym seansie dezynfeko
wane są poręcze, klamki, toalety, 
można samemu skorzystać z 
płynu odkażającego, bezwzględnie 
przestrzegamy noszenia maseczek, 
na widowni obowią zuje całkowi
ty zakaz wnoszenia przekąsek i 
napojów. Wyznaczy liśmy również 
osobne drogi wej ścia i wyjścia z 
sali kinowej, tak by maksymalnie 
zastosować regułę dystansu spo
łecznego. Z tego sa mego powodu 
zachęcamy też do kupowania 
biletów online i przy chodzenia 
dopiero na seans. Cieszy nas, 
że widzowie nie skarżą się na te 
obostrzenia, po prostu wiedzą, że 
nie wynikają one ze złej woli, po 
prostu na ten moment inaczej nie 
da się funkcjonować.

Drodzy Widzowie, czekamy na Was!
Z Małgorzatą Starostą, kierowniczką kina „Wielkopolanin” w Buku, rozmawia izabela dachteraWalędziak
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dotychczas z powodu obostrzeń 
pandemicznych poznańskiemu te
atrowi Muzycznemu udało się po
kazać zaledwie kilka przedstawień, 
dlatego teraz mają Państwo szansę 
nadrobić zaległości.

Jest to historia o wspaniałym 
artyście, który wykorzystał swoją 
popularność, by pomóc swojej oj
czyźnie odzyskać niepodległość. 
o tym jak z lwa salonowego został 
jednym z najbardziej wpływowych 
polityków na świecie. 

Gdyby żył w latach 70tych, był
by gwiazdą pokroju Króla Presleya 
albo Beatlesów. Wpływ Paderew
skiego na masową wyobraźnię był 
tak wielki, że szał, który zapano
wał w Ameryce na jego punkcie, 
do dziś nazywany jest „Paddyma
nią”.

Libretto i muzykę napisał Mat
thew Hardy. Zapewniły mu one 
wygraną w kilkuetapowym konkur
sie organizowanym przez instytut 
Adama Mickiewicza, z którego ini
cjatywy powstał spektakl. Współ
pracy artystycznej podjął się Brian 
Kite – dziekan Wydziału teatru, 
telewizji i Filmu na renomowanej 
uczelni University of California, Los 
Angeles, utytułowany reżyser musi

calowy odnoszący sukcesy w USA 
i Chinach. Mocna amerykańska 
reprezentacja jest znakomitym uzu

pełnieniem pozostałych realizato
rów. Reżyserii podjął się Jerzy Jan 
Połoński, który z powodzeniem zre

alizował na scenie teatru Muzycz
nego takie musicale jak: „Footlo
ose”, „Pippin” oraz „Madagaskar 

– musicalową przygodę”. W postać 
ignacego Jana Paderewskiego wcie
lą się Janusz Kruciński oraz Marcin 
Januszkiewicz. W obsadzie znaleźli 
się również między innymi: Anna 
Federowicz i oksana Hamerska 
(Helena Górska / Paderewska), 
Barbara Melzer i dagmara Rybak 
(Helena Modrzejewska), Joanna 
Rybka i Katarzyna tapek (Helena 
Bibesco), Radosław elis i Jarosław 
Patycki (Władysław Górski / Józef 
Piłsudski). 

Na spektakl „Virtuoso” teatr 
Muzyczny zaprasza 26 i 27 marca 
o godz. 19 oraz 28 marca o godz. 
17. Bilety dostępne są www.teatr
muzyczny.pl. Rezerwacje pod nr. 
tel. 511 433 616, 502 751 213 oraz 
bilety@teatrmuzyczny.poznan.pl. 
Red 

Paderewski w musicalowej odsłonie
W ostatni weekend marca poznański teatr Muzyczny odwiedzi ignacy Jan Paderewski. Wszystko 
za sprawą musicalu „Virtuoso” w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego 
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Gdyby żył  
w latach 70-tych, 
byłby gwiazdą po-
kroju Króla Presleya 
albo Beatlesów
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

Damian Boiński 
Kalwy 25 (gm. Buk) 
tel. 669 320 068 
tel. 607 347 668

Oferujemy usługi w zakresie: wymiana opon – wulkanizacja, 
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów. 

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy
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Od stycznia przyjmiemy 
elektryka-eklektromechanika

11 marca podczas spotkania online 
prof. teofil Jesionowski, rektor Po
litechniki Poznańskiej oraz tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański 
złożyli podpisy pod dokumentem, 
który pozwoli na wypłatę pieniędzy 
najzdolniejszym uczniom. – Przy 
naszym kierunkowym kształceniu 
ponadpodstawowym w powie
cie fakt, że, podpisujemy umowę 
z uczelnią techniczną, jako pierw
szą, jest czymś naturalnym – stwier
dził, otwierając spotkanie, tomasz 
Łubiński. 

Powiat poznański zabezpieczył 
na ten cel 108 tys. zł, a łącznie ok. 
pół miliona złotych pochodzących 
z samorządowych budżetów (mia
sta, województwa i powiatu) zosta
nie rozdysponowanych między Bia
łorusinów zdobywających wiedzę 
w stolicy Wielkopolski na szkołach 
wyższych – zgodnie z ich wewnętrz
nymi zasadami. 

– Polacy też korzystali ze wspar
cia, gdy granice naszego kraju nie 
były otwarte – przypomniał teofil 
Jesioniowski, rektor Politechniki 
Poznańskiej. – Jestem pewien, że 
teraz beneficjenci będą dobrymi 
ambasadorami uczelni. 

Młodzi ludzie będą otrzymywać 
pomoc finansową przez 9 miesięcy 
roku akademickiego (od stycznia 
do czerwca oraz od października 
do grudnia). Uniwersytety przy
znają stypendia na podstawie 
wyników w nauce – średniej ocen 
uzyskanych w trakcie studiów, 
a przypadku studentów i roku – 
rekrutacyjnej listy rankingowej. 
– Jestem przekonany, że studenci 
skorzystają i zostaną na dalsze lata 
studiów. A my możemy przekazać 
kolejne kwoty pomocy – podsumo
wał wicestarosta poznański. 
KW

Powiat przekazał, 
politechnika wypłaci
Już wkrótce pierwsze stypendia trafią na konta białoruskich 
studentów uczących się w Poznaniu. Podpisano właśnie 
umowy z Politechniką Poznańską

Podobnie jak w latach ubiegłych 
gmina Komorniki będzie dotować 
likwidację starego pieca węglowe
go na inne proekologiczne źródło 
ciepła w prywatnych budynkach 
mieszkalnych. Przyjęta w lutym 
br. przez Radę Gminy Komorniki 
uchwała ma na celu ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń pochodzą
cych z pieców oraz kotłowni węglo
wych. Program jest skierowany do 
wszystkich mieszkańców gminy, 
w  tym również przedsiębiorców. 
Warunkiem niezbędnym do uzy
skania dotacji jest trwała likwidacja 
w budynku wszystkich dotychczaso
wych pieców lub kotłów węglowych.

W tym roku wysokość dotacji 
wzrośnie z 5 do 7 tysięcy złotych. 
Zwiększenie dotacji ma spowodo
wać, że większa liczba osób mniej 

zamożnych zdecyduje się na inwe
stycję służącą ochronie środowiska.

Uzyskaną dotację w  wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych jed
nak nie więcej niż 7.000 zł na jeden 
budynek będzie można przeznaczyć 
na usunięcie starego paleniska, za
kup nowego pieca oraz armatury 
niezbędnej do wykonania nowego 
systemu ogrzewania.

Przyjmowanie wniosków roz
pocznie się 1 kwietnia 2021r.  Kom
pletne i  prawidłowo wypełnione 
wnioski będą rozpatrywane według 
kolejności zgłoszeń, do wyczerpania 
środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie gminy.

Wszelkie niezbędne informacje 
znajdują się na stronie www.komor
niki.pl. 
Red

Gmina Komorniki dopłaci 
do wymiany starego pieca 

Tu mOGLA  
być TWOjA  
reKLAmA

ZADZWOŃ  
 691-895-296

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZySTKO WIeSZ...

Wicestarosta Tomasz Łubiński.

Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski. 
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Nowa pętla autobusowa w rejonie 
peronu PKP umożliwi szybką prze
siadkę pomiędzy koleją i autobusa
mi w systemie „drzwi w drzwi”. Uzu
pełnieniem węzła będzie parking 
samochodowy typu „parkuj i jedź” 
oraz miejsca dla rowerów. obiekt 
będzie dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Pa
sażerowie komunikacji publicznej 
będą mogli czekać na swój autobus 
czy pociąg w nowej poczekalni albo 
pod wiatami peronowymi. 

Wykonawca wraz z planowa
ną budową wiaduktu kolejowego 
w ciągu linii e20 zmodernizuje to
rowisko kolejowe z siecią trakcyj
ną. odcinek ulicy Grunwaldzkiej 
pomiędzy planowanym węzłem 
a Malwową zostanie wyremonto
wany. W ramach zadania planuje 
się również przebudowę elemen
tów infrastruktury technicznej, jak 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego, sieci teletechnicznych 
i kanału technologicznego. Uzu

pełnieniem inwestycji będzie nowe 
zagospodarowanie terenu zielenią 
i małą architekturą (ławkami, ko
szami na śmieci).

Budowa zintegrowanego węzła 
transportowego jest realizowana 
ze wsparciem funduszy unijnych. 
W kosztach inwestycji partycypują 
miasto Poznań, powiat poznański 
oraz gmina Komorniki. W 2019 r. 
wszystkie trzy strony zawarły poro
zumienie o partnerstwie na rzecz re
alizacji inwestycji. Stolicy Wielko

polski przyznano dofinansowanie 
unijne w wysokości ponad 66 mln 
zł. Pozostałe koszty (wykonawca 
wycenił prace na 95,55 mln zł) zo
staną pokryte przez miasto, powiat 
i gminę. 

– Podpisanie umowy na budowę 
węzła Grunwaldzka wraz z tune
lem pod torami kolejowymi to nie 
tylko radykalna poprawa bezpie
czeństwa drogowego, ale znako
mity przykład dobrej współpracy 
transgranicznej sąsiednich samo
rządów. Podziękowania kieruje 
do pana Jacka Jaśkowiaka – pre
zydenta Poznania oraz pana Jana 
Grabkowskiego – starosty poznań
skiego, za merytoryczne i życzliwe 
podejście do tego trudnego tematu 
– mówi Jan Broda, wójt gminy Ko
morniki.

W planach jest również zachowa
nie w rejonie północnej strony węzła 
przesiadkowego rezerwy terenowej 
na pętlę tramwajową, która w przy
szłości dałaby możliwość przedłuże
nia istniejącej sieci z Junikowa.

Projekt dofinansowywany ze 
środków Ue w ramach Wielkopol
skiego Regionalnego Programu 
operacyjnego na lata 20142020 
– działanie 3.3 Wspieranie strate
gii niskoemisyjnych w tym mobil
ność miejska – Poddziałanie 3.3.3 
Wspieranie strategii niskoemisyj
nych w tym mobilność miejska w ra
mach Zit dla MoF Poznania. 
PIM

krótko z poWiatu 

Spółka Poznańskie inwestycje 
Miejskie podpisała umowę z wyło
nionym w postępowaniu przetar
gowym wykonawcą robót budowla
nych, spółką Budimex. 

– Podchodzimy do zadania kom
pleksowo i wraz z przejazdem pod 
torami wybudujemy węzeł przesiad
kowy przy stacji kolejowej Poznań 
Junikowo. Zależy nam, by miesz
kańcy powiatu i Poznania mieli 
wygodną alternatywę dla samocho
dów. Podróżni np. z gminy Komor
niki będą mogli dojechać autem lub 
autobusem do węzła i przesiąść się 
do pociągu. Nie zapominamy też 
o infrastrukturze rowerowej czy 
chodnikach dla pieszych. Jestem 
przekonany, że dostępność różnych 
środków transportu w jednym miej
scu zachęci mieszkańców dojeżdża
jących do centrum Poznania do ko
rzystania z komunikacji publicznej 
– mówi prezydent Poznania, Jacek 
Jaśkowiak.

dziś ulicę Grunwaldzką przeci
na mocno obciążona linia kolejowa 
e20 łącząca Warszawę z Berlinem, 
dlatego przejazd przez tory jest bar
dzo często zamykany. W ramach 
inwestycji powstanie wiadukt kole
jowy, a droga zostanie pogłębiona 
tak, by jej użytkownicy mogli bez
kolizyjnie jeździć i przechodzić pod 
torami. 

– Rozpoczęcie tej inwestycji jest 
dowodem na to, jak po długiej de
bacie i ścieraniu się wielu koncepcji 
przebudowy granicy powiatu i mia
sta, samorządy mogą dojść do poro
zumienia. to również dowód na to, 
jak doskonale potrafimy współpra
cować w ramach Metropolii Poznań 
na rzecz naszych mieszkańców 
 – mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – od momentu poja
wienia się pomysłu modernizacji 
tego układu komunikacyjnego, na 
każdym etapie, byliśmy ogromnym 
zwolennikiem tego zadania. dziś 
czuję radość i satysfakcję z tego, że 
już wkrótce rozpocznie się budowa 
tunelu, na który czeka tak wielu 
mieszkańców naszego powiatu i Po
znania. 

inwestycja obejmuje budowę 
lub rozbudowę istniejącego układu 
komunikacyjnego w rejonie Grun
waldzkiej wraz z infrastrukturą to
warzyszącą, jak drogi, ścieżki rowe
rowe, chodniki, zjazdy i przystanki 
autobusowe, miejsca postojowe 
oraz parking z układem dróg dojaz
dowych. 

– Wykonawca poprowadzi zada
nie w trybie „zaprojektuj i wybu
duj”, czyli w pierwszej kolejności 
przygotuje dokumentację projekto
wą oraz uzyska niezbędne decyzje 
administracyjne i zezwolenia, na co 
ma niespełna rok. Roboty budowla
ne rozpoczną się więc na początku 
2022 r., a zakończą wiosną 2023 r. 
– mówi Marcin Gołek, wiceprezes 
zarządu spółki Poznańskie inwesty
cje Miejskie.

Jest umowa na tunel
Wiosną 2023 roku będzie można przejechać bezkolizyjnie pod torami kolejowymi 
na granicy Poznania i Plewisk. Przy ul. Grunwaldzkiej powstanie także węzeł 
przesiadkowy, który połączy różne środki transportu
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8 tarnoWo podgórne

Kapituła Konkursu „Wzorowa Gmi
na”, uwzględniając dane przekaza
ne przez gminę tarnowo Podgórne 
w ankiecie zgłoszeniowej, a także 
biorąc pod uwagę opinie członków 
Forum ekspertów, informacje po
chodzące z Urzędu Marszałkowskie
go Województwa Wielkopolskiego 
na temat projektów inwestycyjnych, 
przedsiębiorczości, rozwoju szkol
nictwa zawodowego i kultury, a tak
że działań ekologicznych, zakwali
fikowała gminę tarnowo Podgórne 

do grona samorządów, mających 
prawo do posługiwania się tytułem 
„Wzorowa Gmina – Lider oświaty”. 

– ocenie Kapituły poddaliśmy 
inicjatywę uruchomienia Zespo
łu Szkół technicznych tarnowo 
Podgórne – wyjaśnia wójt tarno
wa Podgórnego tadeusz Czajka. 
– Przedstawiliśmy procedury wery
fikowania tej idei z przedsiębiorca
mi, uczniami i rodzicami poprzez 
badania ankietowe i wywiady, pro
ces tworzenia oferty edukacyjnej, 

a także wskazywaliśmy na wsparcie 
przedsiębiorców na każdym etapie 
tworzenia tej placówki. 

Przypomnijmy:  pierwszy dzwo
nek w Zespole Szkół technicznych 
tarnowo Podgórne rozległ się 1 
września 2020 r. – wówczas w tech
nikum i Szkole Branżowej i stop
nia naukę rozpoczęło 152 uczniów. 
oczywiście i w tym roku szkoła za
prasza ósmoklasistów – nabór na 
rok szkolny 2021/2022 rusza się 17 
maja. ARz

Wzorowa Gmina 
– Lider Oświaty
Gmina tarnowo Podgórne dołączyła do grona samorządów 
mających prawo do posługiwania się tytułem „Wzorowa 
Gmina – Lider Oświaty”.

Starania Uniwersytetu trzeciego 
Wieku w tarnowie Podgórnym w 
sprawie uzyskania certyfikatu srebr
nego „Profesjonalny UtW” zostały 
uwieńczone sukcesem!

Nie było to proste! decyzja o 
przystąpieniu do procesu certyfika
cji zapadła już w czerwcu 2020 r., na 
warsztatach „Akademia Lokalnego 
Animatora Aktywności Seniora” w 
Podegrodziu organizowanych przez 
ogólnopolską Federację Uniwersy
tetów trzeciego Wieku. Ustalono 
wówczas jakie dokumenty będą 
wymagane. Po powrocie zarząd i 
członkowie UtW przystąpili do 
przygotowania dokumentów obra
zujących jego działalność w trzech 
obszarach: formalnoprawnym, 
merytorycznoorganizacyjnym oraz 
współpracy UtW z podmiotami ze
wnętrznymi.

– Ze względu na lockdown ko
misja nie mogła przyjechać do nas 
– wyjaśnia irena Szewczyk, prezes 
tarnowskiego UtW. – trzeba było 
wszystkie wymagane dokumenty 
przygotować, zeskanować i prze
słać mailem do federacji. Było nam 
łatwiej, gdyż podobną procedurę 
przeszliśmy już 2016 roku ubie
gając się (z sukcesem!) o brązowy 

certyfikat. Stawka tym razem była 
jednak większa i wymogi również! 
Były pytania o publikacje, nową 
siedzibę, naszą działalność w czasie 
pandemii… 

Pozostało już tylko czekać na 
werdykt. Na posiedzeniu 8 grud
nia 2020 r. Komisja Certyfikacyjna 
ogólnopolskiej Federacji Stowa
rzyszeń Uniwersytetów trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu, po rozpa
trzeniu dostarczonych dokumen
tów, ich rzetelności i kompletności 
wdrożenia poszczególnych standar
dów postanowiła przyznać naszemu 
uniwersytetowi certyfikat srebrny 
„Profesjonalny UtW”! 

– tak wysoka ocena naszej dzia
łalności motywuje nas do dalszej 
pracy, podnoszenia jakości i atrak
cyjności oferty edukacyjnej i ak
tywizującej, dedykowanej naszym 
studentom – zapewnia irena Szew
czyk. – Jako prezes UtW jestem 
bardzo dumna z uzyskanego tytułu 
i chciałam serdecznie podziękować 
zarządowi za jego pracę oraz wła
dzom gminy za wspieranie naszej 
działalności. i dodaje: – Przepiękny 
grawerton z dumą powiesimy w na
szym biurze. 
UTW

W tym roku swoje 20lecie świętu
je dziecięcy Zespół Pieśni i tańca 
Ludowego Modraki, działający przy 
Gminnym domu Kultury Sezam w 
tarnowie Podgórnym. 

dlatego w kwietniu zabrzmi lu
dowa piosenka i obejrzymy ludowy 

taniec. Swoją krótką wizytówkę 
zespół, przedstawi w formie filmu 
online z programem z regionów: 
Wielkopolski i Kaszub. Modraki 
zaprezentują też wokalną suitę ślą
ską nagraną przez dziecięcą kapelę 
zespołu. 

W jubileuszu Modraków uczest
niczyć może każdy z nas! Zaprasza
my na wirtualne urodziny zespołu: 
10 kwietnia o godz. 16.00 za po
średnictwem facebook.com/gokse
zam oraz youtube.com/goksezam. 
ARz

Na dobry początek sezonu kolar
skiego 2021 srebrny medal dla naj
młodszego teamu KK tarnovia z 
tarnowa Podgórnego zdobyła Zosia 
Hibner. Podopieczna trenera Kon
rada olejniczaka stanęła na drugim 
stopniu podium w kat. młodziczka 
otwartych Mistrzostw Kalisza w 

kolarstwie MtB, które odbyły się 
6 marca. Miejsce tuż za podium w 
kat. żak zajęła oliwia Mikołajczak, a 
spośród chłopaków najlepszy wynik 
w kat. młodzik uzyskał Paweł Kaź
mierczak, który wyścig ukończył na 
szóstym miejscu. 
Ania Lis

Profesjonalny UTW

Modraki świętują 20-lecie działalności

Rozpoczęli sezon
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kostrzyn

Budowa tunelu zakończona 
w czerwcu ubiegłego roku została 
rozliczona i odebrana przez inwe
storów – gminę Kostrzyn i PKP 
PLK. Jej ostateczny koszt to 29,9 
mln zł w tym 14,268 mln zł pocho
dziło ze środków PKP PLK S.A, 
przekazanych w ramach iii edycji 
programu „Poprawa bezpieczeń
stwa na skrzyżowaniach linii kolejo
wych z drogami”.

Łączna wartość budowy układu 
drogowego to 24,3 mln zł z cze
go 8,85 mln zł to dofinansowanie 
do budowy dróg powiatowych 
z budżetu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. Na drogach gminnych 
prace zaawansowane są w 61,29%,  
natomiast na drogach  powiatowych 
w 51,28%.

– Pierwszym rozwiązaniem za
proponowanym w listopadzie 2019 
r. przez projektantów i analizowa
nym przez inspektorów była zmia
na polegająca na pełnej wymianie 
gruntów – mówi burmistrz Szymon 
Matysek. – Na podstawie przygo
towanego kosztorysu szacowana 
wartość na całym odcinku to ponad 
11 mln zł brutto. do tego trudne do 
skalkulowania byłyby koszty uty
lizacji i zagospodarowania całego 
wywiezionego torfu. Ponadto, ryzy
ko, które z tym się wiązało dotyczyło 
głębokich prac przy nasypie kolejo
wym, jednoznacznie wskazało na to, 
że to rozwiązanie kategorycznie nie 
mogło zyskać akceptacji.

Potwierdziła to również osta
teczna opinia grupy inspektorów 
Nadzoru, którzy oceniając zapro
ponowaną przez projektanta pełną 
wymianę gruntów wskazali: „Nie 
jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie 
skutki pociągnie jej oddziaływanie 
(wymiany gruntów) na działki są
siednie. (…) istnieje niebezpieczeń
stwo osiadania nasypu linii kolejo
wej  e20 – co mogłoby doprowadzić 
do katastrofy budowlanej”.

13 listopada 2020 r. firma BBF 
Sp. z o.o. przedłożyła zamienną 
dokumentację projektowo – kosz
torysową na wzmocnienia podłoża 
gruntowego w technologii kolumn 
betonowych na całym newralgicz
nym odcinku.   

– Założenia projektowe przekaza
ne zostały natychmiast Wykonawcy 
firmie Zdt Sławomir Begier reali
zującej część drogową inwestycji 
– mówi koordynator grupy inspek
torów Nadzoru z firmy euro invest 
Sp. z o. o.. – Wzmocnienie gruntu 
poprzez zastosowanie palowania to 
w naszej ocenie najlepsze i najbar
dziej ekonomiczne rozwiązanie na 
tym terenie. Wykonawca przepro
wadził pełne rozeznanie rynku, aby 
wybrać najlepszą ofertę.

Ze złożonej 25 stycznia 2021 r. 
oferty wynika, że wykonawca Zdt 
Sławomir Begier na podstawie 
przeprowadzonego rozeznania ryn

ku pozyskał oferty od trzech specja
lizujących się w tego typu robotach 
firm.  

– Po zapoznaniu się z dokumen
tacją przedłożoną nam 27 stycznia 
2021 roku, zaakceptowaliśmy roz
wiązanie i kosztorys przygotowany 
na podstawie oferty firmy Keller 
– kontynuuje inspektor Nadzoru. 
technologia wzmocnienia gruntu 
poprzez palowanie jest najoptymal
niejszym rozwiązaniem.    

Proces składający się na zmianę 
technologii obejmuje przygotowa
nie platformy roboczej – warstwy 
transmisyjnej dla usytuowania pa
lownicy, wykonanie betonowych 
kolumn, ułożenie dwóch warstw 
geosyntetyku oraz wykonanie po
duszki geosyntetycznej z geow
łókniny i kruszywa naturalnego. 
Zwieńczeniem tych prac będzie uło
żenie nawierzchni jezdni – zgodnie 
z pierwotnymi założeniami projek
tu.

26 lutego 2021 r. po pełnej wery
fikacji przez inspektorów Nadzoru 
oferta wraz z opisem planowanych 
prac została przekazana firmie BBF 

Sp. z o.o. odpowiedzialnej za doku
mentację projektową i prowadzącej 
nadzór autorski. 5 marca do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło pismo firmy 
BBF Sp. z o.o., która zaakceptowała 
założenia techniczne przyjęte przez 
wykonawcę.  

– dysponujemy obecnie pełną 
dokumentacją w przedmiotowym 
temacie, dzięki czemu możemy po
dzielić się swoją wiedzą z radnymi 
i Mmieszkańcami – mówi Walde
mar Biskupski, zastępca burmi
strza. – Wiedzą konkretną, a nie 
opartą na domysłach, plotkach czy 
spekulacjach wprowadzających 
mieszkańców w błąd. Był to rok 
bardzo trudny, rok wytężonej pracy 
nad wypracowaniem najlepszego 
rozwiązania, rozwiązania optymal
nego, przy którym relacja osiągnię
tego efektu do  poniesionych nakła
dów będzie jak najkorzystniejsza dla 
gminy. i takie rozwiązanie zostało 
wypracowane w postaci przygoto
wanego ostatecznie do realizacji 
wzmocnienia podłoża gruntowego 
w technologii kolumn betonowych.

Całkowity koszt po uwzględnie

niu robót zaniechanych w związku 
z przyjęciem nowych założeń pro
jektowych, opiewa na kwotę 2,96 
mln zł netto, czyli  3,64 mln zł brut
to, co w odniesieniu do pierwotnie 
zakładanych 11 mln zł brutto zwią
zanych z wymianą gruntów, stanowi 
znaczącą różnicę przemawiającą na 
korzyść wzmocnienia gruntu po
przez zastosowanie betonowych ko
lumn wzmacniających – palowanie.

Podkreślić należy, że opracowane 
zmiany pozostają bez wpływu na 
aktualnie obowiązujący harmono
gram prac.   

– Środki finansowe na realizację 
części związanej z palowaniem za
bezpieczone są w budżecie tej in
westycji – wyjaśnia burmistrz Szy
mon Matysek. – W ubiegłym roku 
otrzymując wsparcie z administracji 
rządowej, znaczną część środków 
przeznaczyliśmy na to zadanie, 
nie wiedząc jeszcze o ostatecznych 
kosztach wzmocnienia gruntu. dziś 
okazuje się, że zabezpieczona kwota 
wystarczy na wykonanie wzmocnie
nia gruntu. dlatego nie ma potrze
by dokonywania żadnych zmian 

w budżecie gminy. tym samym 
mamy pewność, że wszystkie rów
nież ważne inwestycje zaplanowane 
w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 
roku zostaną zrealizowane. 

Burmistrz przeprosił jeszcze raz 
mieszkańców za długotrwałą, ale 
niezbędną dla prawidłowej reali
zacji zadania procedurę zmiany 
założeń projektowych i zapewnił, 
że przejezdność od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do Al. 3go Maja 
(po nowym śladzie projektowanych 
ulic) zapewniona zostanie do 16 
sierpnia 2021 r., a docelowo wiosną 
2022 r. Mieszkańcy cieszyć się będą 
nowym układem drogowym w re
jonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej 
i Powstańców Wielkopolskich wraz 
z tunelem pod linią kolejową.

Roboty związane ze wzmocnie
niem gruntu – palowanie – roz
poczną się jeszcze w marcu pracami 
przygotowawczymi i budową plat
formy roboczej. UMK

Tunel i drogi dojazdowe 
Na XXi sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbyła się 11 marca, burmistrz Szymon Matysek 
przedstawił szeroką informację na temat realizacji największej inwestycji w gminie: „Budowa układu 
drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe 
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa”
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10 kórnik

Plac zabaw podzielono na strefę dla 
młodszych i dla starszych dzieci. 
teren dla młodszych dzieci został 
ogrodzony panelowym płotem. W 
części tej zlokalizowano elementy 
placu zabaw tj. zestaw labirynt, ta
blica alfabet Braile’a, zestaw domek 
z ławeczkami w środku, bujak sprę
żynowy 4osobowy, zestaw głuchy 
telefon, zestaw zabawowy. 

teren dla starszych dzieci sta

nowią następujące urządzenia: ze
staw zabawowy, dwa różne zestawy 
sprawnościowe typu małpi gaj, huś
tawka potrójna.

Zagospodarowanie terenu stano
wią elementy małej architektury tj. 
ławki, kosze i tablica regulaminowa. 
Pod powyższe urządzenia wykona
no nawierzchnie bezpieczne z zie
lonych mat przerostowych, piasku 
i nawierzchnie poliuretanową w ko

lorze szarym. Zamontowano rów
nież półkule z granulatu gumowego 
w trzech rozmiarach oraz w kolo
rach żółtym, niebieskim i zielonym. 

Wykonawcą była firma Grupa 
Hydro z Mosiny. Koszt inwestycji 
wyniósł 191 418,78 zł. Red

Sensoryczny plac 
zabaw „Jedynka”
W ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Kórnik 2020 
wybudowano sensoryczny plac zabaw „Jedynka” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku 

Startuje kolejna edycja Budżetu 
obywatelskiego Miasta i  Gminy 
Kórnik. Można już zgłaszać projek
ty, które po etapie weryfikacji for
malnej i  merytorycznej wybierane 
będą przez mieszkańców do realiza
cji w 2022 roku.

W bieżącej edycji na realizację 
projektów BoGK w  przyszłorocz
nym budżecie wydatkowany będzie 
w  sumie milion złotych. Podobnie 
jak w  ostatniej edycji (konsulta
cje przeprowadzono przed dwoma 
laty), osobno rywalizować będą pro
jekty małe (ich szacunkowy koszt 
nie może przekroczyć 30 tys. zł) 
oraz duże (wycenione w  przedziale 

od 30 tys. zł do 400 tys. zł). 
Na projekty małe zarezerwowa

no 70 tys. zł, a na większe 930 tys. 
zł. Mogą je zgłaszać w okresie od 1 
marca do 4 kwietnia wszyscy miesz
kańcy miasta i gminy Kórnik.

Głosowanie trwać będzie od 1 
czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 
Wszystkie informacje, w  tym re
gulamin tegorocznej edycji BoGK 
zainteresowani mogą znaleźć na 
stronie

https://kornik.budzetobywa
telski.org/. Poprzez tę internetową 
witrynę można obecnie zgłaszać 
projekty. Zapraszamy! 
ŁG

W Kamionkach Północnych (gm. 
Kórnik) powstała wiata piknikowa. 
inwestycja obejmowała wykonanie 
fundamentów i utwardzenie tere
nu z kostki brukowej oraz budowę 
drewnianej wiaty piknikowej o wy
miarach 5x10m na placu sołeckim 
Kamyczek w Kamionkach Północ
nych. 

Całość konstrukcji wykonano z 
drewna klejonego, pomalowanego 
preparatem do konserwacji kon
strukcji drewnianych oraz lakiero
bejcą impregnująco  – dekorującą. 
Pokrycie więźby dachowej stanowi 
blachodachówka, zamontowano 
rynny, rury spustowe i wykonano 
obróbki blacharskie. Wykonawcą 
był Piotr Kwietniewski Przedsię
biorstwo Usługowe z Bodzenty
na. Cała inwestycja kosztowała 60 
749,00 zł. Red

W Biernatkach (gmina Kórnik), w 
poprzednim miesiącu, doposażono 
istniejący plac zabaw na placu so
łeckim Kogucik o dwa urządzenia 
zabawowe. Zamontowano również 
huśtawkę bocianie gniazdo oraz 
urządzenie ruchome przejście na 

terenie działki stanowiącej dojście 
do jeziora przy ul. Głównej w Bier
natkach. 

Koszt zadania wyniósł 14 774,00 
zł. Wykonawcą była firma Hydro 
Works Paweł Majchrzak z Bierna
tek. Red 

Budżet Obywatelski 
MiG Kórnik

Powstała wiata piknikowa

Nowe urządzenia
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NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZySTKO WIeSZ...

o gminie Kórnik czytaj także na 
www.naszglospoznanski.pl



11
nr 199 / 15 MArCA 2021

Buk, stęszeW

dzień Kobiet – święto, które przy
pomina nam, jak ważne są w życiu 
kobiety oraz, że każdej z nich nale
ży się okazanie szacunku i wspar
cia. 

By należycie uczcić ten dzień, 
każdego roku, na terenie miasta 
i gminy Stęszew organizowano wie
le spotkań, wydarzeń oraz koncer
tów dedykowanych właśnie paniom. 
tegoroczna sytuacja spowodowana 
pandemią koronawirusa sprawiła, 
że nie można było spotkać się oso
biście. 

dlatego, by właściwie uczcić 
ten dzień, bo jak mówi przysłowie 
„Kobieta jest arcydziełem wszech
świata”, 7 marca, specjalnie dla 
wszystkich pań odbył się koncert 
on – line w wykonaniu zespołu 
Glam Four. 

Forma tego koncertu została 

bardzo pozytywnie przyjęta przez 
mieszkańców gminy Stęszew. dużą 
zaletą tego wydarzenia jest również 

fakt, że każdy może wysłuchać go 
jeszcze raz o każdej porze dnia. 
Red

Dzień Kobiet inny 
niż wszystkie
W gminie Stęszew odbył się koncert on-line w wykonaniu 
zespołu Glam Four 

W dniu, w którym rusza rejestracja 
dla konkretnej grupy wiekowej, w 
systemie powinno być już dla każ
dego wystawione automatycznie 
eskierowanie. Pacjenci z eskiero
waniem mogą się umówić na termin 
szczepienia, czyli zarejestrować. 
dostępne są cztery ścieżki:

• W konkretnym punkcie szcze
pień. Punkt szczepień można 
wyszukać na mapie, która jest 
dostępna na stronie: gov.pl/web/
szczepimysie/mapapunktow
szczepien. Po wyszukaniu punktów 
w określonej miejscowości, trzeba 
kliknąć „dowiedz się więcej”, gdzie 
zostaną podane dane kontaktowe, w 
tym numer telefonu.

Na terenie miasta i gminy Buk 
dostępne są dwa punkty szczepień:

• w Buku ul. Tadeusza Kościusz
ki 5 – punkt prowadzi Przychodnia 
Lekarza Rodzinnego ViGiLAX, 
rejestracja : 61 814 00 91 (w godzi
nach pracy przychodni),

• w Niepruszewie ul. Kwiatowa 
10 (punkt szczepień zlokalizowa
ny jest na terenie ośrodka Sportu 
i Rekreacji – przy pawilonie tech
nicznym) – punkt prowadzi Szpi
tal Podolany w Poznaniu, rejestra
cja : 664 536 221 (od poniedziałku 
do piątku w godz. od. 10.00 do 
12.00).

Z tej formy warto skorzystać tam, 
gdzie szczepienia prowadzi przy
chodnia PoZ. Warto jednak wcze
śniej do niej zadzwonić i zapytać, 
czy przyjmuje zgłoszenia telefonicz
nie, czy radzi skorzystać z innych 
ścieżek.

• Telefon na całodobową i bez
płatną infolinię – 989. do zapisu 
wystarczy numer PeSeL. Numer 
telefonu komórkowego nie jest wy
magany, ale jeśli go pacjent poda, 
otrzyma SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepienie. 
W ten sposób można zarejestro
wać swoich dziadków lub rodziców. 
Wystarczy, że rozpocznie się etap 
szczepień i będą Państwo mieć nu
mer PeSeL bliskiej osoby. Podczas 
rejestracji należy wybrać dokładny 
termin oraz miejsce szczepienia. 
Następnie – jeśli podało się numer 
telefonu – otrzyma się SMS z po
twierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie.

• SMS na numer 664 908 556 lub 
880 333 333 o treści: SzczepimySie. 
Następnie należy poczekać na sms 
zwrotny z prośbą o numer PeSeL. 
Proszę na niego odpowiedzieć, po
dając PeSeL. Potem w kolejnym 
SMS podaje się kod pocztowy w for
macie 00222 lub 00222. W końcu 
powinna przyjść informacja o: naj
bliższym możliwym terminie i godzi
nie szczepienia oraz adresie punktu 
szczepień. Jeśli akceptuje się termin 
i miejsce, należy odpowiedzieć na 
tę wiadomość tAK. Po zarejestro
waniu, na dobę przed szczepieniem 
otrzyma się SMS przypominającego 
o terminie i miejscu wizyty. Jeśli ten 
termin nie będzie dla pacjenta do
godny, trzeba odesłać SMS o treści: 
Nie. Brak odpowiedzi, brak SMS w 
czasie 5 minut przerywa rejestrację. 
to oznacza, że osoby 75+, które się 
zgłosiły w ten sposób na szczepienie 

w styczniu, lutym, marcu i nie do
stały SMS, muszą się zarejestrować 
jeszcze raz.

Ważne! Jeżeli w systemie reje
stracji nie będzie wolnego terminu, 
do wszystkich osób, które wyślą 
SMS oddzwoni infolinia w chwili 
uruchomienia nowych terminów 
szczepień.

• Elektronicznie poprzez e-Re
jestrację dostępną na stronie inter
netowej pacjent.gov.pl. ta ścieżka 
wymaga posiadania Profilu Zaufa
nego. System zaproponuje pięć do
stępnych terminów w punktach 
szczepień, które znajdują się blisko 
adresu. Jeśli żaden z proponowa
nych terminów czy punktów nie bę
dzie pasował, można wybrać inny, 
korzystając z wyszukiwarki. Po do
konaniu rezerwacji powinno przyjść 
powiadomienie SMS, a potem SMS 
przypominający o szczepieniu dzień 
przed planowanym terminem.

osoby zgłaszające się na szcze
pienie są zobowiązane przed wi
zytą u lekarza wypełnić i oddać w 
punkcie szczepień: „Kwestionariusz 
wstępnego wywiadu przesiewowego 
przed szczepieniem osoby dorosłej 
przeciw CoVid19”. Formularze 
wywiadu są dostępne w punktach 
szczepień oraz w: Urzędzie Miasta 
i Gminy, ośrodku Pomocy Społecz
nej, a także we wszystkich aptekach 
oraz w internecie. 

dla osób uprawnionych zapew
niony jest bezpłatny transport. 
informacje na temat bezpłatnego 
transportu na szczepienia dostępne 
są poniżej. Red 

„Zostaw swój zielony ślad w gminie 
Buk” – pod taką nazwą w minioną 
sobotę odbyła się akcja bezpłatnego 
wydawania sadzonek buków, dębów 
i lip zorganizowana przez Fabrykę 
okien i drzwi SAPoR z Nieprusze
wa oraz Bukowski Klub Morsa. 

– to druga edycja akcji, 200 
przygotowanych sadzonek rozeszło 
się jak przysłowiowe świeże bułki  
– mówi Łukasz Sapor, współorga
nizator przedsięwzięcia. – Przed 
rokiem także rozdaliśmy wszystkie 
przygotowane drzewka. Akcję bę
dziemy kontynuować jesienią, albo 
wiosną za rok z jeszcze większym 

rozmachem, by zwiększyć ilość 
drzewostanu w gminie Buk. to, 
oprócz zrobienia czegoś wspania
łego przez dorosłych, jest również 
fajną przygodą dla dzieci, bo drzewa 
będą rosły razem z nimi.

do części sadzonek dodawano 
tabliczki tak jak w ubiegłym roku, 
jednak tym razem generalnie zre
zygnowano z tego, a zaoszczędzone 
pieniądze trafią na zbiórkę chary
tatywną dla Waldka Pierzyńskiego 
(czytaj także na str. 15). Wystawio
no również puszkę, do której chętni 
mogli wrzucać pieniądze na lecze
nie Waldka. Red

BUK: Jak zarejestrować się na 
szczepienie? 
Poniżej publikujemy ważne informacje dla mieszkańców gminy Buk i nie tylko

Zielony ślad w gminie Buk
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Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej    do wydzierżawienia, 
stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 253 Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 3 marca  2021r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl .

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 8 marca 2021 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne,  

ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 18 marca 2021 r. wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo Podgórne w Biuletynie 

informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości gminnych, położonych 
w tarnowie Podgórnym, Lusowie i rumianku, które zostały przeznaczone  

do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261  

oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl. 
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to już szósta edycja dBo. Wyło
nione w tym roku projekty zostaną 
zrealizowane przez gminę dopiewo 
w 2022 r. 

dotychczas, dzięki kreatywności 
i aktywności mieszkańców, zrealizo
wano przez 5 lat z dopiewskim Bu
dżetem obywatelskim takie inwe
stycje jak: place zabaw, pumptracki, 
zagospodarowanie terenu wokół 
stawu, modernizacja nawierzchni 
boiska do frisbee, miejsca rekreacji, 
wyświetlacze prędkości, utwardzo
no nawierzchnie pod parking. Po
nadto: wyposażono straż w mobil
ne zabezpieczenie wodne i quada, 
a w okresie ferii zimowych urucho
miono sztuczne lodowisko.

Co to jest DBO?
dBo jest częścią budżetu gminy 

dopiewo, przeznaczoną na realiza
cję zadań zgłoszonych i  wybranych 
przez mieszkańców, formą kon

sultacji społecznych. Mieszkańcy 
zgłaszają projekty zadań i decydują 
w  głosowaniu o  tym, które zostaną 
zrealizowane przez gminę.

Zasady
Pula środków przeznaczonych na 

dBo 2022 wynosi 300 tys. zł. Zo
stanie ona podzielona między trzy 
grupy sołectw, w  ramach których 
zostaną wyłonione w  drodze głoso
wania projekty do realizacji.

Zgłaszanie projektów
Projekt zadania musi dotyczyć 

sołectwa na terenie, którego miesz
ka wnioskodawca. Sołectwa podzie
liliśmy na 3 grupy, ze względu na 
wielkość. Wprowadziliśmy współ
czynnik korygujący, wyrównujący 
szanse mniejszych miejscowości na 
realizację projektów.

Publikacja projektów

dostarczone do Urzędu Gminy 
dopiewo propozycje będą sukce
sywnie publikowane na stronie in
ternetowej dbo.dopiewo.pl.  to od 
wnioskodawcy zależy, co i  w  jaki 
sposób „opowie” o  projekcie, czy 
jego realizacja jest realna, biorąc 
pod uwagę lokalizację i budżet. Ko
lejnym krokiem jest przekonanie 
innych do swojego pomysłu i zachę
cenie ich do oddania głosu na ten 
właśnie projekt.

Weryfikacja  
i uzupełnianie wniosków
Aby propozycja została pozytyw

nie zweryfikowana, musi spełniać 
określone wymagania. Już podczas 
pisania projektu, gdy pojawią się 
wątpliwości (np. lokalizacja, ist
niejąca infrastruktura,  kosztorys), 
pomocą służą pracownicy urzędu, 
którzy podczas konsultacji pomogą 
je rozwiać.

Publikacja listy projektów
Przesłane propozycje projektów 

zostaną zweryfikowane przez po
wołaną do tego celu komisję. Po 
zatwierdzeniu zostaną umieszczone 
na liście do głosowania. to miesz
kańcy zadecydują, które z  nich zo
staną zrealizowane.

Głosowanie
Po opublikowaniu listy propozy

cji, każdy mieszkaniec gminy do
piewo będzie mógł oddać jeden głos 
na wybrany przez siebie projekt, bez 
względu na to jakiego sołectwa doty
czy. Głosować będzie można w  for
mie elektronicznej lub papierowej.

Ogłoszenie wyników
Po zliczeniu głosów elektronicz

nych i  papierowych nastąpi ogło
szenie wyników z informacją, które 
projekty zostaną zrealizowane w na
stępnym roku budżetowym  2022.

Historia
Rok 2016 był rokiem pilotażo

wym. W przypadku dBo 2017 
dopiewianie zaczynali od kwoty 
150 tys., o którą rywalizowały ze 
sobą wszystkie zgłoszone projekty. 
druga edycja odbyła się na tych 
samych zasadach. od 2019 pula 
środków została powiększona do 
300 tys. zł, a  projekty rywalizowały 
ze sobą w ramach trzech grup so
łectw o część puli środków. Każdy 
mieszkaniec gminy dopiewo, bez 
względu na wiek i sołectwo za
mieszkania, mógł przekazać swój 
głos na dowolny projekt. System się 
sprawdził i obowiązuje nadal w szó
stej edycji.

Pełniący funkcję wójta gminy do
piewo – Zbyszko Górny złożył soł
tysom życzenia, podkreślając ich 
ważną rolę przedstawicieli i liderów 
lokalnych społeczności. Zwrócił 
uwagę na zaangażowanie sołty
sów w  sprawy sołeckie i  problemy 
mieszkańców. Każdy z obecnych na 
spotkaniu otrzymał pamiątkowy dy
plom, upominek i  kawałek „super
sołtysowego” tortu.

Po spotkaniu w  Urzędzie Gmi
ny dopiewo sołtysi wybrali się na 
cmentarz w  Niepruszewie, by zło
żyć wiązankę na grobie zmarłego 
w grudniu wójta Adriana Napierały, 
a następnie wzięli udział w mszy św. 
w  kościele w  dąbrówce w  jego  in
tencji.

Gmina dopiewo ma 11 sołectw. 
Wśród sołtysów jest 5 kobiet i  6 
mężczyzn. Nie brakuje „długody
stansowców”. 41 lat sołtysem jest 
Albin Marian Czekalski. tuż za nim, 
pod względem sołeckiego stażu, są 
Walenty Moskalik i  tadeusz  Bart
kowiak. Większość sołtysów piastu
je swoje funkcje od wielu kadencji 
– ciesząc się dużym zaufaniem spo
łecznym jest wybierana na kolejne 
lata. 

Kadencja sołtysa trwa tak długo, 
jak kadencja samorządu gminnego 
(obecnie 5 lat, wcześniej trwała 4). 
Sołtys wybierany jest podczas ze
brania wiejskiego przez mieszkań
ców sołectwa obecnych na zebraniu, 
podobnie jak rada sołecka, która 

jest organem doradczym. Co roku, 
w gminie dopiewo na przełomie lu
tego i marca, przeprowadzone są w 
każdym z sołectw zebrania wiejskie. 
Zazwyczaj mają one charakter spra
wozdawczy, chyba że mamy do czy
nienia z rokiem wyborczym – wtedy 
odbywa się głosowanie. ogranicze
nia koronawirusowe uniemożliwia
ją w tym roku organizację zebrań. 

W Polsce znajduje się 40,5 tys. 

sołectw i tyle samo sołtysów, ale 
sołectwo sołectwu nierówne. Nie
którzy sołtysi reprezentują kilku
tysięczną społeczność, inni – zale
dwie stuosobową. W liczącej 28,5 
tys. mieszkańców gminie dopiewo 
największym, bo liczącym 8,1 tys. 
mieszkańców, sołectwem jest Skó
rzewo, najmniejszym – trzcielin, 
który zamieszkuje 550 osób. So
łectwem o najdynamiczniejszym 
przyroście mieszkańców jest w gmi
nie dopiewo dąbrówka, bardziej 
przypominająca miejskie osiedle 
niż wieś, gdzie jeszcze 25 lat temu 
mieszkało 150 osób, a dziś mieszka 
4300. 

Na przestrzeni lat zmieniła się w 
Polsce rola sołtysa w sołectwie, ale 

niezmiennie jest on reprezentantem 
interesów społeczności lokalnej. 
Ma m.in. prawo występowania na 
forum rady gminy i zwoływania ze
brań wiejskich. Zobowiązany jest 
brać udział w komisjach rady gmi
ny, jeśli dotyczą sołectwa. Pobiera 
podatki lokalne i wykonuje uchwały 
gminne. 

Wszystkim sołtysom życzymy 
satysfakcji z  pełnienia funkcji, do
brych relacji z  mieszkańcami i  po
myślności dla każdego z sołectw.

Święto Sołtysów gminy Dopiewo 
dzień Sołtysa był dla władz samorządowych gminy dopiewo okazją do spotkania się z sołtysami. 
Ze względu na ograniczenia epidemiczne spotkanie było krótkie, w maseczkach, z dezynfekcją, 
dystansem i przy włączonym ozonatorze powietrza
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Dopiewski Budżet Obywatelski wystartował w Walentynki

Beata  
Spychała
kontakt@naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Sołtysi gminy Dopiewo.

Na przestrzeni lat 
zmieniła się w Polsce 
rola sołtysa 
w sołectwie
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dekadę obecności na Facebooku 
odnotował 9 marca 2021 r. Urząd 
Gminy dopiewo, prowadzący profil 
gminny „Gmina dopiewo – strona 
oficjalna”. W ciągu 10 lat zyskał on 
8,3 tys. sympatyków. Zachęcamy do 
polubienia profilu wszystkich tych, 
których interesują aktualności z tej 
podpoznańskiej gminy. 

obecnie swoje „fejsbukowe” pro
file prowadzi większość samorzą
dów. Spośród 17 gmin powiatu po
znańskiego ma je 16. Łączna liczba 
ich sympatyków wynosi ponad 93 
tys. dla porównania profil miasta 
Poznania lubi 236 tys. internautów.  
Za obecnością samorządową na fb 
przemawia popularność tego por

talu  możliwość szybkiego infor
mowania i dwustronnego kontaktu, 
o jakie trudniej na stronach inter
netowych. Swój profil na fb mają 
również maskotki gminy dopiewo 
– żuraw doP i wilga eWo z trzcie
lińskiego Bagna – można je znaleźć 
jako „dop i ewo”. AM
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Już po raz Viii gmina dopiewo 
przyznała stypendia sportowe, które 
wypłacane są przez 10 miesięcy w 
wysokości od 200 do 400 zł co mie
siąc, w zależności od sukcesów osią
gniętych w roku poprzednim. 

Uroczyste wręczenie stypendiów 
na 2021 r. odbyło się, z zachowa
niem standardów sanitarnych doty
czących Covid19,  5 marca o godz. 
17 w hali Gminnego ośrodka Spor

tu i Rekreacji w dopiewie. 
Na spotkanie przybyli stypendyści 
oraz przedstawiciele samorządu: 
pełniący funkcję wójta gminy dopie
wo Zbyszko Górny, przewodniczący 
Rady Gminy Leszek Nowaczyk, rad
ni:  ilona Łysiak, Jan Bąk i Paweł 
Jazy oraz członek kapituły Stypen
dium Sportowego dr ewa Bąk. Spo
tkanie poprowadził dyrektor GoSiR 
dopiewo Marcin Napierała. 

Wśród 12 stypendystów połowa 
to przedstawiciele sztuk walki  te
akwondo i karate. Po dwóch przed
stawicieli ma koszykówka i piłka 
ręczna. Po jednym – piłka nożna i 
żeglarstwo.

Stypendystami sportowymi  
gminy Dopiewo w 2021 r. są: 
• Zofia Kubiaczyk z Palędzia - te
akwondo olimpijskie, 

• Filip Tierling ze Zborowa - karate 
olimpijskie WKF,
• Kajetan Kaczyński z Dąbrówki - 
koszykówka,
• Bartosz Komsta ze Skórzewa - ka
rate olimpijskie WKF,
• Oliwia Malchrowicz z Palędzia - 
koszykówka,
• Patrycja Pawlak z Dopiewa - piłka 
ręczna,
• Dominika Hoffmann z Palędzia - 

piłka ręczna,
• Oliwia i Oliwier Muzsik, rodzeń
stwo z dąbrówki  teakwondo olim
pijskie,
• Jagoda Cyraniak z Dąbrowki - pił
ka nożna,
• Joanna Kiełczewska z Gołusek – 
żeglarstwo,
• Klaudia Kaźmierczak ze Skórzewa 
 karate olimpijskie WKF.
Paulina Nowacka 

Stypendyści sportowi gminy Dopiewo 

10 lat na Facebooku
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47 wniosków na dofinansowanie 
wymiany starego pieca węglowe
go na inne proekologiczne źródło 
ciepła w budynkach lub lokalach 
mieszkalnych złożyli mieszkańcy 
gminy dopiewo w okresie od 1 do 
28 lutego 2021 r. Każdy na maksy
malną wartość dotacji, wynoszącą 5 
tys. zł. 

Już po raz czwarty gmina do
piewo zorganizowała tego rodzaju 
nabór. W 2021 r. samorząd zarezer
wował w budżecie gminnym na ten 
cel 250 tys. zł, podobnie jak w po

przednich edycjach. Program trwa 
nieprzerwanie od 2018 r.  Sumując 
kwoty dotacji ze wszystkich nabo
rów, można zauważyć, że gmina 
dopiewo zbliża się do 1 mln zł. 

Aby uzyskać dotację na wymianę 
pieca musi dojść do trwałej likwi
dacji dotychczasowego, pozaklaso
wego kotła węglowego. Wysokość 
dopłaty wynosi 70% poniesionych 
kosztów, ale w przypadku budyn
ków lub lokali mieszkalnych nie 
więcej niż 5 tys. zł, a w przypadku 
obiektów zabytkowych, wpisanych 

do rejestru zabytków, nie więcej niż 
30.000 zł.

Stary pozaklasowy kocił węglowy 
może być wymieniony na ogrzewa
nie gazowe, olejowe, elektryczne, 
pompę ciepła lub paliwo stałe (kotły 
muszą spełniać warunki określone 
w regulaminie udzielania dotacji). 
dotacja obejmuje demontaż stare
go kotła węglowego, zakup i mon
taż nowego źródła ogrzewania oraz 
armatury niezbędnej do wykonania 
nowego systemu ogrzewania.
Remigiusz Hemmerling

Zbliżają się do miliona
Po raz czwarty gmina Dopiewo dotuje likwidację kopciuchów
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W zalasewskiej „Jedynce”, w gminie 
Swarzędz, rozbudowane zostanie 
południowe skrzydło, dzięki czemu 
zwiększona zostanie powierzchnia 
lekcyjna – powstanie dodatkowych 
6 sal lekcyjnych wraz z zapleczami 
oraz dodatkowo łazienki i pomiesz
czenia pomocnicze. Ponadto prze
budowie ulegnie fragment istnieją
cego skrzydła południowego, gdzie 
zostanie utworzone pomieszczenie 
świetlicy, toalety dla niepełnospraw
nych i oraz szatnie. 

Zakres planowanej inwestycji 
obejmuje: rozbudowę, przebudowę 
budynku, dostosowanie instalacji 
wewnętrznych, zagospodarowanie 
terenu wokół budynku (chodniki, 
zieleń). Projekt zakłada zachowanie 
wysokości i szerokości istniejącego 
budynku, rozbudowa będzie dwu
kondygnacyjna, bez podpiwnicze
nia, dach czterospadowy, o takim 
samym kącie pochylenia jak dach 
istniejący (20 stopni). Nowo bu
dowany obiekt zachowa wymiary i 

rytm okien z części istniejącej oraz 
kolorystykę tynków na elewacjach i 
materiał na przekryciu dachowym. 
Po rozbudowie na parterze budyn
ku powstaną 3 sale lekcyjne oraz 
pomieszczenie logopedy, gabinet 
pielęgniarski, toalety, pomieszcze
nia gospodarcze, zaplecze. Na pię
trze przewidziano 3 sale lekcyjne, 
pomieszczenia nauczania indywi
dualnego, toalety, pomieszczenia 
socjalne, zaplecze. 

Część rozbudowywana stanowić 
będzie odrębną strefę pożarową, 
oddzieloną od istniejącego budyn
ku ścianą oddzielenia pożarowego. 
W zakres zamówienia wchodzą: 
roboty budowlane (wyburzeniowe, 
konstrukcyjne), roboty drogowe, 
roboty związane z zielenią, roboty 
wodnokanalizacyjne, energetyczne 
i teletechniczne.

Zakończenie rozbudowy i wy
posażania zalasewskiej „jedynki” 
przewidziane jest na przyszły rok. 
MW 

Rozbudowa SP w Zalasewie 
Zakończyła się procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zalasewie przy ul. Planetarnej 7. Najkorzystniejsza okazała się oferta PPUiH Agrobex Sp. z o.o., 
które zaproponowało wykonanie tego zadania za 3,5 mln zł
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Burmistrz Swarzędza Marian Szku
dlarek, po zasięgnięciu opinii Ko
misji do spraw Stypendiów Sporto
wych, przyznał 23 stypendia na rok 
2021 młodym zawodnikom, osią
gającym wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym 
i międzynarodowym w roku po
przednim, trenującym 9 dyscyplin 
w 12 klubach. Z budżetu Swarzędza 
przeznaczono na ten cel 60 tys. zł. 

Wśród stypendystów znaleźli się 
zarówno mieszkańcy Swarzędza, 
jak i młodzi ludzie trenujący na 
co dzień w swarzędzkich klubach. 
to sportowcy, będący m.in. me
dalistami mistrzostw Polski, jak i 
zawodnicy kadr narodowych i wo
jewódzkich. Wśród nagrodzonych 
dyscyplin w tym roku (podobnie jak 
w poprzednim) prym wiodły sporty 
walki i sporty wodne. Sporą grupę 
stypendystów reprezentują również 
swarzędzanie trenujący hokej na 

trawie i koszykarki. 
tegorocznymi stypendystami 

zostali: Przemysław Wanat – wio
ślarstwo, Jakub Woźniak – wioślar

stwo, Michał Kulecki – wioślarstwo, 
dastin Malinowski – kajakarstwo, 
Piotr Kujawa – kajakarstwo, Jan 
Wermiński – pływanie, Jakub Sie

miński – zapasy, Sebastian Nowicki 
– zapasy, olaf Cierzniewski – za
pasy, Piotr Chełek – zapasy, emilia 
Kaspruk – taekwondo olimpijskie, 

Kacper Biadała – karate WKF, 
oskar Prusinowski – karate WKF, 
Weronika Jarecka – koszykówka, 
Aleksandra Żukowska – koszyków
ka, Wiktoria Flaszak – koszyków
ka, Julia Szynka – hokej na trawie, 
Wiktoria Plackowska – koszyków
ka, Maciej Rymer – hokej na tra
wie, Michał Mrugalski – hokej na 
trawie, Jakub Mikołajczak – hokej 
na trawie, Marta Czujewicz – hokej 
na trawie, Monika Palacz – hokej na 
trawie.

Spotkania burmistrza z tego
rocznymi stypendystami odbyły się 
w swarzędzkim ratuszu 24, 25 i 26 
lutego, w niewielkich grupach, przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wszystkim raz jeszcze serdecznie 
gratulujemy, życząc wytrwałości i 
determinacji w podejmowaniu no
wych sportowych wyzwań oraz ko
lejnych sukcesów i wysokich sporto
wych wyników. WPR 

Stypendia sportowe przyznano w Swarzędzu 
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Rozstrzygnięty został przetarg na 
inwestycję pod nazwą „Budowa ul. 
Rivoliego, ul. Mokrej i ul. Agresto
wej w Zalasewie oraz wykonanie 
systemu tras rowerowych na terenie 
gminy Swarzędz”. Wykonawcą bę
dzie Budownictwo drogowe Krug 
Sp. zo.o. Sp. k., a koszt wyniesie nie
co ponad 5,1 mln zł. Umowę w tej 
sprawie burmistrz Swarzędza Ma
rian Szkudlarek podpisał 3 marca. 

Zaprojektowana droga rowero
wa obejmuje trasę rozpoczynającą 

się w ul. Rivoliego, przebiegają
cą przez ul. Mokrą, Planetarną w 
Zalasewie, ul. Kupiecką, Rolną, 
tysiąclecia, Fredry, Konopnickiej 
i Łąkową w Swarzędzu. W ra
mach tego zadania wybudowany 
zostanie także: kilkusetmetrowy 
odcinek ul. Rivoliego od skrzyżo
wania z ul. Agrestową w kierunku 
ul. transportowej (oprócz nowej 
jezdni powstaną tu chodniki, ścież
ka rowerowa, zjazdy do posesji, 
oświetlenie, wybudowane zostaną 

brakujące przyłącza wodkan, ka
nalizacja deszczowa, infrastruktu
ra teletechniczna) oraz odcinek ul. 
Mokrej od ul. Rivoliego do os. Za
moyskiego. 

inwestycja ma być wykonana 
jeszcze w tym roku. Gmina Swa
rzędz ubiega się o dofinansowanie 
budowy ze środków unijnych w wy
sokości 1,157 mln zł. Jej wniosek w 
tej sprawie został już wstępnie po
zytywnie zaopiniowany. 
MW 

26 lutego burmistrz miasta i gmi
ny Swarzędz Marian Szkudlarek   
wręczył druhowi Michałowi Szum
skiemu nominację do tytułu Stra
żaka Roku Powiatu Poznańskiego. 
Michał Szumski jest strażakiem 
od 13 lat a od 10 lat jest członkiem 
czynnym w ochotniczej Straży Po
żarnej w Kobylnicy. druh Michał 
Szumski angażuje się w większość 
przedsięwzięć jednostki zarówno 
prewencyjnych jak i akcji ratowni
czo gaśniczych co roku będąc jed
nym z kilku ratowników najczęściej 
wyjeżdżających do akcji jednostki 
oSP Kobylnica. 

druh Michał bardzo chętnie 
bierze udział w rożnego rodzaju 
szkoleniach i ćwiczeniach ciągle 
podnosząc swoje kwalifikacje i 
umiejętności ratownicze. Z dużym 
oddaniem angażuje się w szkole
nie młodzieży oraz przygotowanie i 
podnoszenie wiedzy , umiejętności 
przez nowych członków i kandyda
tów do oSP. druh Michał za swoja 
postawę i działalność został odzna
czony przez Prezydium Zarządu 
oddziału Wojewódzkiego Związku 
oSP RP w Poznaniu odznaką Stra
żak Wzorowy. 
OSP

Spośród ofert złożonych w przetar
gu mającym wyłonić wykonawcę 
i etapu budowy ul. Polskiej w Za
lasewie najkorzystniejsza okazała 
się oferta firmy Budownictwo dro
gowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., która 
podjęła się zadania za niespełna 6,4 
mln zł. 

Jak już informowaliśmy, budo
wa ul. Polskiej to niezwykle ważna 
inwestycja, której realizacja znako
micie poprawi sytuację komunika
cyjną w tej części gminy Swarzędz. 

Budowa nowej drogi ma się roz
począć od istniejącego już ronda w 
ul. Planetarnej (w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 1) skąd ulica Pol
ska poprowadzi do ul. Kórnickiej, 

gdzie również zbudowane zostanie 
rondo. oprócz jezdni zaplanowana 
jest budowa kanalizacji i całej infra
struktury podziemnej, a następnie 
chodnika, ścieżki rowerowej, oświe
tlenia. 

Gmina Swarzędz stara się o dofi
nansowanie tej inwestycji ze źródeł 
zewnętrznych. Jeśli nic nie stanie 
na przeszkodzie, to i etap budowy 
ul. Polskiej mógłby być zrealizo
wany do końca 2021 r. W drugim 
etapie, planowanym na 2022 rok, 
przewidziana jest budowa odcinka 
od ul. Kórnickiej aż do ul. Średz
kiej, gdzie ul. Polska zakończy się 
kolejnym rondem. 
MW

Umowa została podpisana

Strażak na medal!

Budowa ul. Polskiej 
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Czas ucieka w zastraszającym tem
pie, a choroba rośnie w siłę! Waldek 
potrzebuje pomocy, natychmiasto
wej pomocy! A konkretnie pienię
dzy na kosztowną operację w USA. 
Cena leczenia wynosi 750 tysięcy 
dolarów! W celu uzbierania tej kwo
ty prowadzona jest zbiórka na Sie
pomaga.pl. Brakuje jeszcze ok. 2,4 
miliona zł.  ta operacja to ostatnia 
szansa na życie Waldka. Pomóżmy!   

– Razem z Rodzicami, którzy 
wspierają moją walkę szukałem 
pomocy na całym świecie – mówi 
Waldek. – Każda wysyłka wiado
mości do ośrodka zajmującego się 
leczeniem to nowa dawka nadziei… 
Wreszcie pojawiła się szansa – klini
ka w USA zaproponowała innowa
cyjną terapię CARt, która pomoże 
zwalczyć komórki nowotworowe. 
Na ten moment to moja jedyna na

dzieja na życie! Kiedy zobaczyłem 
kosztorys, nogi znów się pode mną 
ugięły  cena leczenia wynosi 750 
tysięcy dolarów! Niestety, takie 
koszty są poza zasięgiem moim i 
mojej Rodziny. Kilka tygodni temu 
przez zapalenie płuc balansowałem 
na granicy życia i śmierci… Właśnie 
wtedy po raz kolejny przekonałem 
się, jak bardzo chcę żyć.

– Nie mogę czekać, dlatego dziś 
staję przed tobą i proszę o tę jed
ną, jedyną szansę – kontynuuje 

Waldek. – Świadomość, że kolejnej 
nie dostanę jest dla mnie niezwykle 
trudna, ale mobilizuje, by posta
wić wszystko na jedną kartę! Jeśli 
możesz mi pomóc, proszę o każde 
wsparcie, każde udostępnienie – w 
tej walce liczy się każdy dzień! 

Zbiórka na leczenie Waldka trwa 
na www.siepomaga.pl/waldemar
pierzynski, a na facebookowym 
profilu „ostatnia szansa dla Wald
ka” odbywają się liczne licytacje – 
zachęcamy do udziału. Red 

Ostatnia szansa 
dla Waldka 
27letniego Waldka Pierzyńskiego z Niepruszewa (gm. Buk) 
ponownie zaatakowała białaczka – niestety z jeszcze 
większą siłą 
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Zbiórka na leczenie 
Waldka trwa na 
Siepomaga.pl 
i na facebookowym 
profilu 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZySTKO WIeSZ...
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